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วตัถดุบิและต้นทนุการขนสง่ที7เพิ7มขึ <นเป็นตวักําหนดสภาพแวดล้อมของตลาด 

เฮงเค็ลเผยผลประกอบการเตบิโตอย่างต่อเนื6อง โดยมียอดขายเพิ6มขึ >นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที6สาม 
§ ยอดขายสุทธิของกลุ่มเตบิโต +3.5% ที;ประมาณ 5.1 พนัล้านยูโร nominal +1.9%: 

– เทคโนโลยีกาวมียอดขายสุทธิเตบิโตอย่างมากถงึ +7.0% nominal +7.1% 

– ธุรกจิบวิตี Uแคร์ รายงานยอดขายสุทธิ -3.0% nominal -6.5% 

– ธุรกจิผลิตภณัฑ์ซักล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน มียอดขายสุทธิเตบิโต +2.0% nominal -0.8% 

§ ยอดขายมีพฒันาการจากตลาดเกดิใหม่เป็นหลัก  

§ เฮงเคล็อยู่เหนือระดบัก่อนวกิฤต: การเตบิโตของยอดขายสุทธิที; +7.5% เมื;อเทยีบกับไตรมาสที; 3 ปี 2562 
สอดคล้องกับการเตบิโตเฉลี;ยต่อปีที; +3.7% 

§ อัพเดทแนวโน้มสาํหรับปีงบประมาณ 2564: ยืนยันแนวทางการขาย 
คาดการณ์รายได้ที;ระดบัล่างสุดของประมาณการก่อนหน้า 

ดสุเซลดอร์ฟ, 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – ในไตรมาสที;สามของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เฮงเคล็ยงัคงเดนิหน้าตามเส้นทางการเตบิโตและสามารถบรรลยุอดขายของกลุ่มบริษัทที7ประมาณ 5.1 พนัล้านยโูร 
ซึ7งสอดคล้องกบัการเตบิโตของยอดขายสทุธิที7ไมร่วมผลกระทบอื7นๆ (organic sales) +3.5% 
ด้วยแรงหนนุจากการกําหนดราคาที7เป็นบวกในทกุหนว่ยธรุกิจ 
การพฒันาด้านปริมาณที7คงที7นั <นมีผลมาจากดีมานด์ในธรุกิจผู้บริโภคที7กลบัเข้าสูภ่าวะปกตแิละการฟื<นตวัอยา่งตอ่เนื7องใน
ภาคอตุสาหกรรมการผลติ ยอดขายเพิ7มขึ <น +1.9% 

“ผลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 ทั7วโลก 
ทา่มกลางสถานการณ์อนัตงึเครียดทั <งในตลาดวตัถดุบิและการหยดุชะงกัในหว่งโซอ่ปุทานทั7วโลก 
สง่ผลกระทบเป็นอยา่งมากตอ่สภาพแวดล้อมทางการตลาดของเราในไตรมาสที7สาม อยา่งไรก็ตาม 
ผลประกอบการของเฮงเคล็ยงัอยูใ่นเกณฑ์ที7ดีเมื7อเทียบกบัก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19ในไตรมาสที7สามของปี 2562 
โดยเราสามารถบรรลอุตัราการเตบิโตตามปกตติอ่ปีที7 +t.u% 
ผลประกอบการของหนว่ยธรุกิจทั <งหมดยงัคงอยูเ่หนือระดบัก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19” คาร์สเทน โนเบล 
ประธานเจ้าหน้าที7บริหารเฮงเคล็กลา่ว 
 
“นวตักรรมที7ประสบความสาํเร็จ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ7งในด้านความยั7งยืนและการขยายกิจกรรมทางธรุกิจดจิิทลัของเราเป็นปัจจยัขบัเคลื7อนการเตบิโตที7สาํคญั 
ยอดขายสทุธิที7ไมร่วมผลกระทบอื7นๆ (organic sales) 
ที7เพิ7มขึ <นอยา่งแข็งแกร่งในไตรมาสที7สามเป็นเครื7องพิสจูน์ถงึผลงานที7แข็งแกร่งและการรักษาสมดลุของแบรนด์ที7ประสบคว
ามสาํเร็จและเทคโนโลยีที7เป็นนวตักรรมใหม่ๆ  ของเรา เหนือสิ7งอื7นใดคือผลงานอนัแข็งแกร่งของทีมงานทั7วโลกของเรา 
ซึ7งมีสว่นสนบัสนนุให้เฮงเคล็ประสบความสาํเร็จในระยะยาวในชว่งเวลาที7ท้าทายเหลา่นี <” 



 Page 2/10 

 

การเตบิโตของยอดขายที7แข็งแกร่งในไตรมาสที7สามได้รับแรงหนนุจากหนว่ยธุรกจิเทคโนโลยีกาวเป็นหลกั 
สามในสี7ของธรุกิจมียอดขายสทุธิที7ไมร่วมผลกระทบอื7นๆ (organic sales) เตบิโตอยา่งแข็งแกร่งด้วยตวัเลขสองหลกั 
ในขณะที7ภาคสว่นธรุกิจยานยนต์และโลหะตดิลบเลก็น้อย 

 

อยา่งไรก็ดี 
ผลประกอบการมีความแตกตา่งกนัไปในกลุม่ธรุกิจบวิตี <แคร์และธรุกิจผลติภณัฑ์ซกัล้างและผลติภณัฑ์ในครัวเรือน 
ธุรกจิบวิตี Uแคร์ มียอดขายสทุธิ ในไตรมาสที7สามตํ7ากวา่ปีก่อน เนื7องจากมียอดขายตดิลบอยา่งตอ่เนื7องในหมวดบอดี <แคร์ 
ซึ7งเป็นผลมาจากตลาดที7ออ่นแอลงอยา่งมาก ในทางกลบักนัธรุกิจบวิตี <แคร์สาํหรับมืออาชีพของเฮงเคล็ 
มียอดขายสทุธิเพิ7มขึ <นอยา่งแข็งแกร่งเมื7อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ด้านธุรกจิผลติภณัฑ์ซักล้างและผลติภณัฑ์ในครัวเรือนมีการเตบิโตของยอดขายสทุธิในเกณฑ์ที7ดี 
โดยได้แรงหนนุจากผลติภณัฑ์ซกัล้างเป็นหลกั จากมมุมองในระดบัภมูิภาค ในไตรมาสที7สาม 
เราประสบความสาํเร็จและมีการเตบิโตของยอดขายสทุธิในทั7วทกุภมูิภาค ยกเว้นอเมริกาเหนือ 
ยอดขายที7แข็งแกร่งของกลุม่ได้รับแรงหนนุจากตลาดเกิดใหมเ่ป็นหลกั โดยทกุภมูิภาคมีการเตบิโตของยอดขายสทุธิ 
ด้วยตวัเลขหลกัเดียวในระดบัสงู 
 
“ในขณะที7การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยงัคงดําเนินตอ่ไป 
เราต้องตอบสนองตอ่การเปลี7ยนแปลงที7เกิดขึ <นในตลาดของเราอยา่งยืดหยุน่และรวดเร็ว หว่งโซอ่ปุทานที7ตงึตวั 
รวมถงึต้นทนุด้านวตัถดุบิและคา่ขนสง่ที7เพิ7มสงูขึ <นนั <น ล้วนแล้วแตเ่ป็นสิ7งที7ท้าทายอยา่งยิ7ง ภายใต้เงื7อนไขที7ท้าทายตา่งๆ 
ที7ต้องเร่งแก้ไข เรายงัคงให้ความสาํคญักบัการดําเนินการตามวาระการเตบิโตอยา่งมีจดุมุง่หมายของเรา” คาร์สเทน โนเบล 
อธิบาย 
 

แนวโน้มปีงบประมาณ 2564 

การคาดการณ์ถงึชว่งเวลาที7เหลอืของปีงบประมาณ 2564 โนเบลได้กลา่ววา่ 
"ยงัคงมีความไมแ่นน่อนวา่การระบาดในครั <งนี <จะพฒันาไปในทิศทางใด 
การบริโภคและผลผลติภาคอตุสาหกรรมจะได้รับผลกระทบอยา่งไรบ้าง โดยเฉพาะอยา่งยิ7ง 
ราคาวตัถดุบิและต้นทนุโลจิสตกิส์ที7เพิ7มสงูขึ <นมากนั <นกําลงัสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจมากกวา่ที7ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี < 
เรากําลงัทํางานอยา่งหนกัด้วยมาตรการที7ครอบคลมุเพื7อลดผลกระทบตอ่ธรุกิจและความสามารถในการดําเนินธรุกิจของเร
า” 
 

“จากยอดขายที7แข็งแกร่งของเราในชว่ง 9 เดือนแรกของปี เรายงัคงยืนยนัตามการคาดการณ์แนวโน้มการเตบิโตของเรา 
อยา่งไรก็ดี เนื7องจากผลกระทบด้านลบเพิ7มเตมิที7เกิดขึ <นจากราคาต้นทนุวตัถดุบิและการขนสง่ที7เพิ7มสงูขึ <น 
เราจงึได้มีการปรับเปลี7ยนการคาดการณ์แนวโน้มเกี7ยวกบัสว่นตา่งกําไรก่อนหกัดอกเบี <ยและภาษี (adjusted EBIT margin) 
และ กําไรตอ่หุ้นบริุมสทิธิที7ปรับปรุงแล้ว (adjusted earnings per share) 
ตอนนี <เราคาดวา่ตวัชี <วดัเหลา่นี <จะอยูร่ะดบัลา่งสดุของประมาณการก่อนหน้าของเรา” 
ในระดบักลุ่ม บริษัทฯ ยงัคงคาดการณ์การเตบิโตของยอดขายสทุธิที7ไมร่วมผลกระทบอื7นๆ (organic sales) ที7 +6.0% ถงึ 
+8.0% และคาดวา่สว่นตา่งกําไรก่อนหกัดอกเบี <ยและภาษี (EBIT margin) จะอยูที่7ประมาณ 13.5% 
สาํหรับกําไรตอ่หุ้นบริุมสทิธิที7ปรับปรุงแล้วที7อตัราแลกเปลี7ยนคงที7 (EPS) 
คาดวา่จะเพิ7มขึ <นในชว่งเปอร์เซน็ต์ตวัเลขหลกัเดียวที7สงู 
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“เรายงัคงดําเนินการทา่มกลางสภาพแวดล้อมของตลาดที7ท้าทายอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม 
ด้วยกรอบกลยทุธ์ของเราสาํหรับการเตบิโตอยา่งมีจดุมุง่หมายและทีมงานระดบัโลกที7เข้มแข็งของเรา 
ทําให้เราอยูใ่นตําแหนง่ที7แข็งแกร่งที7จะสามารถผา่นพ้นจากวิกฤตกิารแพร่ระบาดในครั <งนี <และจะสามารถกําหนดอนาคตของเร
าได้สําเร็จ” 

 

ยอดขายของกลุ่ม 
ในไตรมาสที;สามของปี 2564 ยอดขายของกลุ่ม (nominal sale) เพิ7มขึ <น +1.9% เป็น 5,092 ล้านยโูร ยอดขายสุทธิ 

(เช่น ปรับปรุงอตัราแลกเปลี7ยนและการเข้าซื <อกิจการ/ถอนการลงทนุ) เพิ7มขึ <น +3.5% ในระดบักลุม่ 
การเตบิโตมีผลพวงมาจากราคา การพฒันาปริมาณแตกตา่งกนัไปตามหนว่ยธรุกิจ 
การเข้าซื <อกิจการและการขายทําให้ยอดขายลดลง -0.3%ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี7ยนกระทบยอดขาย -1.3% 

 

ในชว่งเก้าเดอืนแรกของปี 2564 ยอดขาย (nominal sale) เพิ7มขึ <น +3.7% เป็น 15,019 ล้านยโูร 
ในแงข่องการเตบิโตของยอดขายสุทธิ (organic sales growth) เฮงเคล็สร้างรายได้เพิ7มขึ <นอยา่งมีนยัสาํคญั +8.6% 
โดยได้รับแรงหนนุจากปริมาณเป็นหลกั ในขณะที7การพฒันาราคาในเชิงบวกก็มีสว่นในการเตบิโตเชน่กนั 

 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่ม1     

หนว่ยเป็นล้านยโูร  Q3/2021  1–9/2021 
ยอดขาย  5,092  15,019 
การเปลี(ยนแปลงเมื(อเทยีบกับปีที(แล้ว  1.9%  3.7% 
อตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศ  -1.3%  -5.1% 
อัตราแลกเปลี(ยนเงนิตราต่างประเทศที(ปรับปรุงแล้ว  3.2%  8.8% 
การเข้าซื ;อกิจการ/ การถอนการลงทนุ  -0.3%  0.1% 
Organic  3.5%  8.6% 

ในเชิงราคา  3.4%  2.6% 
ในเชิงปริมาณ  0.1%  6.0% 

 

1 ตวัเลขทั ;งหมดได้รับการปัดเศษในเชิงพาณิชย์ซึ0งอาจสง่ผลให้เกิดการเบี0ยงเบนจากผลรวมที0ระบ ุ

    

ตลาดเกดิใหม่มีการเตบิโตของยอดขายสทุธิ +8.3%  ในไตรมาสที;สามของปี 2564 การพฒันายอดขายสทุธิ 
ในตลาดที;เตบิโตเตม็ที; -0.2% เมื7อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
เราสามารถเพิ7มยอดขายในภมูิภาคยโุรปตะวนัออกได้ถงึ +8.9% ในไตรมาสที7สามของปี 2564 
เรามียอดขายสทุธิที7เตบิโตถงึ +8.1% ในภมูิภาคแอฟริกา/ตะวนัออกกลาง และ +9.0% ในภมูิภาคละตนิอเมริกา 
การเตบิโตของยอดขายสทุธิในภมูิภาคเอเชียแปซฟิิกอยูที่7 +7.5% ในขณะที7ภมูิภาคยโุรปตะวนัตกมียอดขายสทุธิเพิ7มขึ <น 
+1.1% การพฒันาของยอดขายของเราในภมูิภาคอเมริกาเหนือนั <นตดิลบที7 -2.6% 
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ยอดขายของกลุ่มเมื6อแบ่งตามภมิูภาค1 

หน่วยเป็นล้านยูโร  

ยุโรป 
ตะวันตก 

 ยุโรป 
ตะวันออก 

 แอฟริกา / 
ตะวันออกก

ลาง 

 อเมริกา 
เหนือ 

 ละตนิ 
อเมริกา 

 เอเชีย 
แปซฟิิก 

 องค์กร  กลุ่ม 
เฮงเคล็ 

ยอดขาย² กรกฎาคม-
กันยายน 2564  1,491  842  299  1,264  306  856  35  5,092 
ยอดขาย² กรกฎาคม-
กนัยายน 2563  1,472  796  301  1,354  273  777  26  4,999 
การเปลี0ยนแปลงเมื0อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีที0
แล้ว  1.3%  5.8%  -0.9%  -6.7%  12.2%  10.1%  –  1.9% 
Organic  1.1%  8.9%  8.1%  -2.6%  9.0%  7.5%  –  3.5% 
สัดส่วนของ 
ยอดขายกลุ่ม 
2564  29%  17%  6%  25%  6%  17%  1%  100% 
สดัสว่นของ 
ยอดขายกลุม่ 
2563  29%  16%  6%  27%  5%  16%  1%  100% 
                 

1 ตวัเลขทั ;งหมดได้รับการปัดเศษในเชิงพาณิชย์ซึ0งอาจสง่ผลให้เกิดการเบี0ยงเบนจากผลรวมที0ระบ ุ

2 ตามที0ตั ;งของบริษัท 

      

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 การเตบิโตของยอดขายในตลาดเกดิใหม่อยูที่7 +16.9% เมื7อเทียบกบัการเพิ7มขึ <น 2.9% 
ในตลาดอิ;มตวั 

 

ยอดขายของกลุ่มเมื6อแบ่งตามภมิูภาค1 

หน่วยเป็นล้านยูโร  

ยุโรป 
ตะวันตก 

 ยุโรป 
ตะวันออก 

 แอฟริกา / 
ตะวันออกก

ลาง 

 อเมริกา 
เหนือ 

 ละตนิ 
อเมริกา 

 เอเชีย 
แปซฟิิก 

 องค์กร  กลุ่ม 
เฮงเคล็ 

ยอดขาย² กรกฎาคม-
กันยายน 2564  4,520  2,362  919  3,737  888  2,498  96  15,019 
ยอดขาย² กรกฎาคม-
กนัยายน 2563  4,322  2,240  956  3,917  792  2,177  81  14,485 
การเปลี0ยนแปลงเมื0อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีที0
แล้ว  4.6%  5.4%  -3.9%  -4.6%  12.2%  14.8%  –  3.7% 
Organic  4.0%  14.5%  20.6%  1.2%  16.8%  16.1%  –  8.6% 
สัดส่วนของ 
ยอดขายกลุ่ม 
2564  30%  16%  6%  25%  6%  17%  1%  100% 
สดัสว่นของ 
ยอดขายกลุม่ 
2563  30%  15%  7%  27%  5%  15%  1%  100% 
                 

1 ตวัเลขทั ;งหมดได้รับการปัดเศษในเชิงพาณิชย์ซึ0งอาจสง่ผลให้เกิดการเบี0ยงเบนจากผลรวมที0ระบ ุ

2 ตามที0ตั ;งของบริษัท 

    
 

ผลการดาํเนินงานด้านการขายในหน่วยธุรกจิเทคโนโลยีกาว 



 

 Page 5/10 

ยอดขาย (nominal sales) ในหนว่ยธรุกิจเทคโนโลยีกาวเพิ7มขึ <น +7.1% อยูที่7 2,442 ล้านยโูรในไตรมาสที;สามของปี 

2564 ยอดขายสุทธิที;ไม่รวมผลกระทบอื;นๆ (เชน่ 

ปรับปรุงสาํหรับการแลกเปลี7ยนเงินตราตา่งประเทศและการซื <อกิจการ / การขายกิจการ) เพิ7มขึ <น +7.0% 

การเตบิโตในเชิงปริมาณและราคามีสดัสว่นเทา่เทียมกนั 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี7ยนเงินตราตา่งประเทศทําให้ยอดขายลดลง -0.4% 

ในขณะที7การซื <อกิจการ/ถอนการลงทนุมีผลกระทบเชิงบวกที7 +0.5%  

 

ในชว่งเก้าเดอืนแรกของปี 2564 ยอดขาย (nominal sales) ในหนว่ยธรุกิจเทคโนโลยีกาวเพิ7มขึ <น +11.8% เป็น 7,194 
ล้านยโูร เราประสบความสาํเร็จในการเตบิโตของยอดขายสุทธิที7 +15.5% 
โดยได้แรงหนนุจากปริมาณที7เพิ7มมากขึ <นและการพฒันาในด้านราคาที7เป็นบวกมากขึ <นในปีที7ผา่นๆ มา 
มีความต้องการในโซลชูั7นของเราเพิ7มมากขึ <นในทั7วทกุภมูิภาคและทกุหนว่ยธรุกิจในชว่งเก้าเดือนแรกของปี 

 

ผลการดาํเนินงานด้านการขายในหน่วยธุรกจิเทคโนโลยีกาว 1 
  

หน่วยเป็นล้านยูโร  Q3/2021  1–9/2021 
ยอดขาย  2,442  7,194 
สดัสว่นของยอดขายกลุม่  48%  48% 
การเปลี(ยนแปลงเมื(อเทยีบกับปีที(แล้ว  7.1%  11.8% 
อตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศ  -0.4%  -4.2% 
อัตราแลกเปลี(ยนเงนิตราต่างประเทศที(ปรับปรุงแล้ว  7.5%  16.0% 
การเข้าซื ;อกิจการ/ การถอนการลงทนุ  0.5%  0.4% 
Organic  7.0%  15.5% 

ในเชิงราคา  3.4%  2.1% 
ในเชิงปริมาณ  3.6%  13.4% 

 

1 ตวัเลขทั ;งหมดได้รับการปัดเศษในเชิงพาณิชย์ซึ0งอาจสง่ผลให้เกิดการเบี0ยงเบนจากผลรวมที0ระบ ุ

    

ในไตรมาสที;สาม การพฒันาในแตล่ะสว่นธรุกิจของหนว่ยธรุกิจเทคโนโลยีกาวมีความแตกตา่งกนัไป 

การพฒันายอดขายสทุธิในธุรกจิยานยนต์และโลหะ ลดลงเลก็น้อยเมื7อเทียบเป็นรายปี 

โดยธรุกิจของเราได้รับผลกระทบในทางลบจากการผลติรถยนต์ที7ลดลง 

ซึ7งสว่นใหญ่เกิดจากการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร์ทั7วโลก 

ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมของเรามียอดขายที7เพิ7มขึ <นด้วยตวัเลขสองหลกัในทั <งสองธรุกิจ 

กลุ่มธุรกจิบรรจุภณัฑ์และสนิค้าอุปโภคบริโภคได้รับอานิสงส์จากดีมานด์ที7เพิ7มสงูขึ <นอยา่งตอ่เนื7อง 

สง่ผลให้มีการเตบิโตด้วยเลขสองหลกัเชน่เดียวกนั โดยได้รับแรงหนนุจากธรุกิจบรรจภุณัฑ์และไลฟ์สไตล์ 

การเตบิโตของยอดขายสทุธิในธุรกจิช่างฝีมือ การก่อสร้าง 

และมืออาชีพของเรานั <นแข็งแกร่งมากเมื7อเทียบกบัไตรมาสที7สามของปีก่อน 

ผลการดําเนินงานในธรุกิจผู้บริโภคและชา่งฝีมือนั <นตดิลบหลงัจากที7เคยเตบิโตเป็นตวัเลขสองหลกัในไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนหน้า โดยได้รับการชดเชยด้วยการเตบิโตของธรุกิจก่อสร้างและการผลติและซอ่มบํารุงรักษาทั7วไป 
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จากมมุมองของภมูิภาค 
ยอดขายจากเทคโนโลยีกาวในตลาดเกดิใหม่นั <นสงูกวา่ในไตรมาสที7สามของปีที7แล้วอยา่งมีนยัยะสาํคญั 
ภมูิภาคยโุรปตะวนัออกและละตนิอเมริกามีอตัราการเตบิโตด้วยเลขสองหลกั 
โดยได้รับแรงหนนุจากธรุกิจบรรจภุณัฑ์และสนิค้าอปุโภคบริโภค ภมูิภาคแอฟริกา/ตะวนัออกกลางและเอเชีย (ยกเว้นญี7ปุ่ น) 
มียอดขายเตบิโตขึ <นเป็นอยา่งมาก 

 

ยอดขายสทุธิในทกุภมูิภาคของตลาดอิ;มตวันั <นแข็งแกร่งมาก ในภมูิภาคอเมริกาเหนือและยโุรปตะวนัตก 
ระดบัการผลติรถยนต์ที7ลดลงสง่ผลตอ่หนว่ยธรุกิจยานยนต์และโลหะ อยา่งไรก็ตาม ความต้องการในภาคธรุกิจอื7นๆ 
สามารถชดเชยยอดขายในสองภมูิภาค โดยตลาดอิ7มตวัในภมูิภาคเอเชียแปซฟิิกยงัรายงานการเตบิโตที7แข็งแกร่งมาก 
โดยได้รับการสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นธรุกิจ 

 

ผลการดาํเนินงานด้านการขายผลติภณัฑ์บวิตี Aแคร์ 
ในไตรมาสที;สามของปี 2564 ยอดขาย (nominal sale) ในหนว่ยธรุกิจบวิตี <แคร์ลดลงเลก็น้อย -6.5% เป็น 934 ล้านยโูร 
ยอดขายสุทธิ (เชน่ ปรับตามอตัราแลกเปลี7ยนและการซื <อ/ถอนการลงทนุ) ลดลง -3.0% เมื7อเทียบกบัระดบัของปีก่อนหน้า 
ในขณะที7ปริมาณลดลง หนว่ยธรุกิจได้บนัทกึการพฒันาราคาในเชิงบวก 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี7ยนทําให้ยอดขายลดลง -1.1% และการเข้าซื <อกิจการ/ถอนการลงทนุ -2.4% 

ในชว่งเก้าเดอืนแรกของปี 2564 ยอดขาย (nominal sale) หนว่ยธรุกิจบวิตี <แคร์ลดลงเลก็น้อย -1.6% 
เมื7อเทียบเป็นรายปี ที7 2,773 ล้านยโูร ยอดขายสุทธิเพิ7มขึ <น +2.3% โดยได้แรงหนนุทั <งจากปริมาณและราคา 

 

ผลการดาํเนินงานด้านการขายผลิตภณัฑ์บวิตี >แคร์ 1   

หน่วยเป็นล้านยูโร  Q3/2021  1–9/2021 
ยอดขาย  934  2,773 
สดัสว่นของยอดขายกลุม่  18%  18% 
การเปลี(ยนแปลงเมื(อเทยีบกับปีที(แล้ว  -6.5%  -1.6% 
อตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศ  -1.1%  -3.7% 
อัตราแลกเปลี(ยนเงนิตราต่างประเทศที(ปรับปรุงแล้ว  -5.4%  2.1% 
การเข้าซื ;อกิจการ / การถอนการลงทนุ  -2.4%  -0.2% 
Organic  -3.0%  2.3% 

ในเชิงราคา  1.7%  1.8% 
ในเชิงปริมาณ  -4.7%  0.6% 

 

1 ตวัเลขทั ;งหมดได้รับการปัดเศษในเชิงพาณิชย์ซึ0งอาจสง่ผลให้เกิดการเบี0ยงเบนจากผลรวมที0ระบ ุ

    

ในไตรมาสที;สามของปี 2564 ยอดขายสทุธิในกลุม่ธุรกจิผู้บริโภคตํ7ากวา่ปีก่อนหน้า 

สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการพฒันายอดขายที7ลดลงอยา่งมีนยัยะสาํคญัในหมวดบอดี <แคร์ 

ทั <งนี <เนื7องมาจากความต้องการผลติภณัฑ์สบูก่ลบัเข้าสูภ่าวะปกติภายหลงัจากการเพิ7มขึ <นอยา่งมีนยัยะสาํคญัในชว่งเดียวกั

นของปีก่อนเพื7อตอบสนองตอ่การระบาดใหญ่ของโควิด 19 

ประสทิธิภาพการขายในหมวดเครื7องสาํอางสาํหรับเส้นผมลดลงเมื7อเทียบเป็นรายปี 

โดยมีพฒันาการที7แตกตา่งกนัไปในแตล่ะด้าน แฮร์สไตลิ7งได้บนัทกึการเตบิโตเป็นอยา่งมากของยอดขายสทุธิในไตรมาสที7 
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3 ซึ7งเป็นการฟื<นตวัอยา่งตอ่เนื7องโดยเริ7มขึ <นในชว่งหกเดือนแรกของปี ในทางตรงกนัข้าม 

การพฒันาด้านการขายในผลติภณัฑ์เปลี7ยนสผีมมียอดขายเป็นลบ 

เนื7องจากดีมานด์กลบัเข้าสูภ่าวะปกติภายหลงัจากการเพิ7มขึ <นอยา่งมีนยัยะสาํคญัในชว่งเดียวกนัของปีก่อนเพื7อตอบสนอง

ตอ่การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ผลติภณัฑ์ดแูลเส้นผมก็อยูใ่นระดบัที7ตํ7ากวา่ปีก่อนหน้าเชน่กนั 

ในไตรมาสที7สาม กลุ่มธุรกจิสาํหรับมืออาชีพ สามารถรักษายอดขายที7เป็นบวกอยา่งตอ่เนื7องตั <งแตห่กเดือนแรก 
โดยมีการเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งทั <งในตลาดที7เตบิโตเตม็ที7และตลาดเกิดใหม ่
การพฒันานี <ได้รับแรงหนนุจากการเตบิโตที7แข็งแกร่งเป็นอยา่งมากในอเมริกาเหนือและยอดขายที7เพิ7มขึ <นเป็นเลขสองหลกัใ
นแอฟริกา/ภมูิภาคตะวนัออกกลางและยโุรปตะวนัออก 

การเตบิโตของยอดขายสทุธินั <นแข็งแกร่งมากทั <งในกลุม่ผู้บริโภคและกลุม่ธรุกิจสาํหรับมืออาชีพในตลาดเกดิใหม่ในไตรมา
สที7สาม โดยทกุภมูิภาคมีสว่นชว่ยร่วมกนั ยกเว้นภมูิภาคละตนิอเมริกา ด้านภมูิภาคเอเชีย (ไมร่วมญี7ปุ่ น) 
และแอฟริกา/ตะวนัออกกลาง มีอตัราการเพิ7มขึ <นเป็นตวัเลขสองหลกั 
ในขณะที7ภมูิภาคยโุรปตะวนัออกก็มียอดขายเตบิโตอยา่งแข็งแกร่ง 

โดยรวมแล้ว ยอดขายสทุธิลดลงทกุปีในตลาดอิ;มตวั 
ในขณะที7ตลาดอิ7มตวัของเอเชียแปซฟิิกมีการเตบิโตของยอดขายสทุธิที7แข็งแกร่งมาก 
แตใ่นยโุรปตะวนัตกและอเมริกาเหนือกลบัตํ7ากวา่ระดบัของปีก่อนหน้า 

 

ผลการดาํเนินงานด้านการขายของหน่วยธุรกจิผลติภณัฑ์ซักล้างและผลติภณัฑ์ในครัวเ
รือน 

หน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์ซกัล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนจะมียอดขาย 1,680 ล้านยโูรในไตรมาสที;สามของปี 2564 

เทียบเทา่กบัการลดลงเลก็น้อยที7 -0.8% เมื7อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ยอดขายสุทธิ (เชน่ 

ปรับตามอตัราแลกเปลี7ยนและการเข้าซื <อกิจการ/ถอนการลงทนุ) มียอดขายเพิ7มขึ <น +2.0% 

ผลการดําเนินงานนี <ได้รับแรงหนนุจากราคาที7เพิ7มขึ <นอยา่งมากในขณะที7ปริมาณการขายลดลง โดยรวมแล้ว 

การเข้าซื <อกิจการ/ถอนการลงทนุไมมี่ผลกระทบตอ่ยอดขาย ในทางกลบักนั 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี7ยนทําให้ยอดขายลดลง -2.8% 

ในชว่งเก้าเดอืนแรกของปี 2564 หน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์ซกัล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน มียอดขายลดลงเลก็น้อย   
-3.8% เป็น 4,956 ล้านยโูร โดยรวมแล้ว ยอดขายสุทธิของธรุกิจเตบิโตขึ <นอยา่งแข็งแกร่งถงึ +3.3% 
โดยได้แรงหนนุจากราคา 
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ผลการดาํเนินงานด้านการขายของหน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์ซักล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือ
น¹   

หน่วยเป็นล้านยูโร  Q3/2021  1–9/2021 
ยอดขาย  1,680  4,956 
สดัสว่นของยอดขายกลุม่  33%  33% 
การเปลี(ยนแปลงเมื(อเทยีบกับปีที(แล้ว  -0.8%  -3.8% 
อตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศ  -2.8%  -7.0% 
อัตราแลกเปลี(ยนเงนิตราต่างประเทศที(ปรับปรุงแล้ว  2.1%  3.2% 
การเข้าซื ;อกิจการ / การถอนการลงทนุ  0.0%  -0.1% 
Organic  2.0%  3.3% 

    ในเชิงราคา  4.3%  3.6% 
    ในเชิงปริมาณ  -2.2%  -0.3% 

 

1 ตวัเลขทั ;งหมดได้รับการปัดเศษในเชิงพาณิชย์ซึ0งอาจสง่ผลให้เกิดการเบี0ยงเบนจากผลรวมที0ระบ ุ

    

ธรุกิจผลติภณัฑ์ซักล้างสร้างการเตบิโตของยอดขายสทุธิในไตรมาสที;สามได้อยา่งแข็งแกร่ง 
โดยได้รับแรงหนนุจากประสทิธิภาพอนัแข็งแกร่งของนํ <ายาซกัผ้าสาํหรับงานหนกัของเรา Persil 
แบรนด์หลกัของเราเตบิโตอยา่งแข็งแกร่ง ซึ7งเป็นผลพวงมาจากการริเริ7มด้านนวตักรรมอยา่งตอ่เนื7องของเรา 
ผงซกัฟอกชนิดพิเศษของเรามียอดขายเพิ7มขึ <นด้วยตวัเลขสองหลกั โดยได้รับแรงหนนุจากแบรนด์ Perwoll 
ผลติภณัฑ์แบบแคปมีการเตบิโตอยา่งแข็งแกร่ง สง่ผลให้ประสบความสาํเร็จอยา่งตอ่เนื7องตั <งแตห่กเดือนแรก  

ในไตรมาสที7สาม ยอดขายสทุธิตดิลบเลก็น้อยในธรุกิจผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนของเรา 

ซึ7งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที7ลดลงในหมวดผลติภณัฑ์ทําความสะอาดพื <นผิวแข็ง 
ทั <งนี <เนื7องมาจากความต้องการใช้ผลติภณัฑ์เพื7อสขุอนามยักลบัเข้าสูภ่าวะปกตภิายหลงัจากการเพิ7มขึ <นอยา่งมีนยัยะสาํคั
ญในชว่งปีก่อนอนัเนื7องมากจากการแพร่ระบาดของโควิด19 
ยอดขายที7ลดลงได้รับการชดเชยด้วยผลดําเนินการที7แข็งแกร่งอยา่งตอ่เนื7องของผลติภณัฑ์ล้างจานและการเตบิโตอยา่งมีนั
ยยะสาํคญัในนํ <ายาทําความสะอาดห้องนํ <าของเรา ซึ7งได้รับแรงหนนุจากตระกลูแบรนด์ Pril, Bref และ Somat  

ในตลาดเกดิใหม่ ยอดขายสทุธิเตบิโตขึ <นอยา่งมากในไตรมาสที7สาม 
โดยได้รับการสนบัสนนุโดยเฉพาะอยา่งยิ7งในภมูิภาคเอเชีย (ไมร่วมญี7ปุ่ น) และละตนิอเมริกา 
ซึ7งมีการเพิ7มขึ <นในชว่งเปอร์เซน็ต์ตวัเลขสองหลกั 
การเตบิโตของยอดขายสทุธิมีความสําคญัในภมูิภาคยโุรปตะวนัออกและแข็งแกร่งมากในภมูิภาคแอฟริกา/ตะวนัออกกลาง  

โดยรวมแล้ว ยอดขายสทุธิในตลาดอิ;มตวัตํ7ากวา่ระดบัปีก่อนหน้าเนื7องจากการพฒันาเชิงลบในภมูิภาคอเมริกาเหนือ 
ในทางตรงกนัข้าม ยอดขายในภมูิภาคยโุรปตะวนัตกเป็นไปในเชิงบวก 
การเตบิโตในตลาดอิ7มตวัของภมูิภาคเอเชียแปซฟิิกอยูใ่นชว่งเปอร์เซน็ต์ตวัเลขสองหลกั 

 

สินทรัพย์สุทธิและฐานะการเงนิของกลุ่มบริษัท 

ไมมี่การเปลีEยนแปลงทีEสําคญัในสินทรัพย์สทุธิและฐานะการเงินของกลุม่บริษัทเกิดขึ Qนในช่วงระหวา่งการสอบทานเ
มืEอเทียบกบัวนัทีE 30 มิถนุายน 2564 

 

แนวโน้มของกลุ่มเฮงเค็ล 
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จากการพฒันาธุรกิจในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 
และสมมติฐานเกีEยวกบัผลการดําเนินงานของธุรกิจไปจนถึงสิ Qนปีงบประมาณ คณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล AG 
& Co. KGaA ได้ตดัสินใจทีEจะอพัเดทการคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2564 

ภายหลงัจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีEทรุดตวัลงอย่างรวดเร็วในในปี 2563 
อนัเป็นผลพวงมาจากการแพร่ระบาดของโควิด19 
คาดการณ์ตามการประมาณการในปัจจบุนัวา่อปุสงค์ภาคอตุสาหกรรมโดยรวมจะฟืQนตวัอยา่งมีนยัยะสําคญัในปี 
2564 และความต้องการสนิค้าอปุโภคบริโภคในหลากหลายประเภทจะกลบัสูส่ภาวะปกติ 
ในขณะเดียวกนัความไมแ่น่นอนเกิดขึ QนจากวตัถดิุบทีEจําเป็นสําหรับเฮงเค็ลและงานบริการด้านโลจิสติกส์มีราคาเพิE
มสงูขึ Qนเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการฟืQนตวัของเศรษฐกิจโลกทีEสําคญั 
ประกอบกบัหว่งโซอ่ปุทานทีEตงึเครียดทัEวโลก  
เมืEอพิจารณาปัจจยัเหลา่นี Qแล้ว เราคาดวา่กลุม่เฮงเค็ลจะสร้างการเติบโตของยอดขายสทุธิระหวา่ง +6.0 ถึง +8.0% 
ในปีงบประมาณ 2564 (ไมเ่ปลีEยนแปลง) 
 

สําหรับหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาว เรายงัคงคาดการณ์การเติบโตของยอดขายสทุธิในช่วงระหวา่ง +10.0 ถึง 
+12.0% สําหรับทั Qงหน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์บิวตี Qแคร์และหน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์ซกัล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน 
เราคาดวา่การเติบโตของยอดขายสทุธิ อยูใ่นช่วงระหวา่ง +2.0 ถึง +4.0% (ไมเ่ปลีEยนแปลง)  

 

เราไมค่าดหวงัผลกระทบที7มีนยัยะสาํคญัตอ่การเตบิโตของยอดขายของกลุม่เฮงเคล็จากการเข้าซื <อกิจการและการขายกิจก
ารในปี 2563 และในปี 2564 จนถงึปัจจบุนั 
การแปลงคา่การขายเป็นสกลุเงินตา่งประเทศคาดวา่จะมีผลในทางลบในชว่งกลางเปอร์เซน็ต์เลขหลกัเดียว 

มีการคาดการณ์วา่ดีมานด์จะฟื<นตวัอยา่งมีนยัยะสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ7งในธรุกิจอตุสาหกรรมและธรุกิจสาํหรับมืออาชีพ 

โดยคาดวา่จะสง่ผลในเชิงบวกตอ่ผลประกอบการของเฮงเคล็ในปี 2564 ราคาวตัถดุบิทางตรงที7เพิ7มสงูขึ <นอยา่งรวดเร็ว 

ซึ7งในปัจจบุนัเราคาดวา่ราคาวตัถดุบิทางตรงจะเพิ7มขึ <นในชว่งระดบัตํ7าถงึปานกลางสาํหรับทั <งปี (ก่อนหน้านี <: 

คาดการณ์ในระดบัตํ7า) ซึ7งสามารถชดเชยได้เพียงบางสว่นในปีงบประมาณนี <เทา่นั <น 

และกําลงัสง่ผลกระทบรุนแรงตอ่การพฒันารายได้มากกวา่ที7คาดไว้ก่อนหน้านี < 

นอกจากนี <เรายงัคาดวา่การเปลี7ยนแปลงของอตัราแลกเปลี7ยนสกลุเงินตา่งประเทศจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ 

เมื7อพิจารณาถึงปัจจยัเหลา่นี <แล้ว เราคาดว่ากลุม่เฮงเค็ลจะสร้างสว่นต่างกําไรก่อนหกัดอกเบี <ยและภาษี (adjusted EBIT 

margin)  ที7ประมาณ 13.5% (แนวทางก่อนหน้าที7คาดการณ์ไว้: 13.5 ถึง 14.5%) 

เราคาดว่าสว่นต่างกําไรก่อนหกัดอกเบี <ยและภาษีสาํหรับหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวจะอยู่ที7ประมาณ 16.0% 

(แนวทางก่อนหน้าที7คาดการณ์ไว้: 16.0 ถึง 17.0%) สาํหรับธุรกิจบิวตี <แคร์อยู่ที7ประมาณ 9.5% (แนวทางก่อนหน้า: 9.5 

ถึง 10.5%) และสาํหรับผลิตภณัฑ์ซกัล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนอยู่ที7ประมาณ 14.0% (แนวทางก่อนหน้า: 14.0 ถึง 

15.0%) 

สาํหรับกําไรต่อหุ้นบริุมสิทธิที7ปรับปรุงแล้ว (EPS) ที7อตัราแลกเปลี7ยนคงที7 
เราคาดว่าจะมีการเพิ7มขึ <นในช่วงปลายของเปอร์เซ็นต์ตวัเลขหลกัเดียว (แนวทางก่อนหน้า: 
ระหว่างช่วงปลายของเปอร์เซ็นต์ตวัเลขหลกัเดียวถึงในช่วงต้นๆของตวัเลขสองหลกั) 

# # # # 



 

 Page 10/10 

เกี(ยวกับเฮงเคล็ 

เ ฮ ง เ ค็ ล  ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ทั0 ว โ ล ก ด้ ว ย พ อ ร์ ต โ ฟ ลิ โ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที0 ส ม ดุ ล แ ล ะ ห ล า ก ห ล า ย  บ ริ ษั ท ฯ 
เป็นผู้ นําในสามกลุ่มธุรกิจทั ;งในธุรกิจเพื0ออุตสาหกรรมและธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นผลมาจากแบรนด์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที0แข็งแกร่ง 
ธุ ร กิ จ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ว ข อ ง เ ฮ ง เ ค็ ล  ( Adhesive Technologies)  เ ป็ น ผู้ นํ า ใ น ต ล า ด ก า ว ใ น ทุ ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม ทั0 ว โ ล ก 
ใ น ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซั ก ล้ า ง แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น ค รั ว เ รื อ น  แ ล ะ ธุ ร กิ จ บิ ว ตี ;แ ค ร์  ( Laundry & Home Care and Beauty Care businesses) 
เฮงเค็ลเป็นผู้ นําในหลายตลาดและประเภทผลิตภณัฑ์ทั0วโลก เฮงเค็ลก่อตั ;งขึ ;นในปี พ.ศ. 2419 และมีประวติัความสําเร็จอนัยาวนานกว่า 140 ปี ในปี พ.ศ. 
2563 เฮงเค็ลมียอดขายมากกว่า 19,000 ล้านยูโร และมีผลกําไรจากการดําเนินงานที0ปรับปรุงแล้ว 2,600 ล้านยูโร เฮงเค็ลมีพนักงานมากกว่า 53,000 
ค น ทั0 ว โ ล ก  ซึ0 ง มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ มี ค ว า ม มุ่ ง มั0 น  ร ว ม กั น เ ป็ น ห นึ0 ง เ ดี ย ว ด้ ว ย วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร ที0 แ ข็ ง แ ก ร่ ง 
มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ที0 ยั0 ง ยื น  แ ล ะ มี คุ ณ ค่ า ร่ ว ม กั น  ใ น ฐ า น ะ ผู้ นํ า ด้ า น ค ว า ม ยั0 ง ยื น ซึ0 ง เ ป็ น ที0 ย อ ม รั บ 
เฮงเค็ลได้รับการยกย่องจากดชันีและการจัดอันดบัระหว่างประเทศต่างๆ หุ้นบุริมสิทธิของเฮงเค็ลจดทะเบียนอยู่ในดชันีหลกัทรัพย์ DAX ของเยอรมนี 
ข้อมลูเพิ0มเติมกรุณาเข้าชมที0 www.henkel.com  

ขอ้มูลนี)ประกอบดว้ยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหนา้ซึ@งอา้งอิงจากการประมาณการและสมมติฐานในปัจจบุนัที@จดัทําโดยฝ่ายบริหารองค์กรของ Henkel 
AG & Co KGaA ขอ้ความเกี@ยวกบัอนาคตมีลกัษณะการใชคํ้าต่างๆ เช่น "คาดหวงั" "ตั)งใจ" "วางแผน" "คาดการณ์" "เชื@อ" "ประมาณ" และคําที@คลา้ยกนั 
ไม่ควรเขา้ใจขอ้ความดงักล่าวเนื@องจากเป็นการรบัประกนัว่าความคาดหวงัเหล่านั)นจะกลายเป็นความถูกตอ้งแต่อย่างใด 
ผลการดําเนินงานและผลลพัธ์ในอนาคตที@บรรลไุดจ้ริงของ Henkel AG & Co KGaA และ 
บริษัทในเครือขึ)นอยู่กบัความเสี@ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ดงันั)นจึงอาจแตกต่างอย่างมากจากขอ้ความคาดการณ์ล่วงหนา้ 
ปัจจยัเหล่านี)หลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคมุของเฮงเค็ลและไม่สามารถประมาณล่วงหนา้ไดอ้ย่างแม่นยํา เช่น 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในอนาคตและการกระทําของคู่แข่งและอื@นๆ ที@เกี@ยวขอ้งในตลาด 
เฮงเค็ลไม่มีแผนหรือดําเนินการที@จะปรบัปรุงขอ้ความคาดการณ์ล่วงหนา้ใดๆ 

เอกสารนี)ประกอบดว้ย - ดา้นการรายงานทางการเงินที@เกี@ยวขอ้งซึ@งไม่ไดกํ้าหนดไวอ้ย่างชดัเจน - 
มาตรการทางการเงินเพิ@มเติมที@เป็นหรืออาจเป็นมาตรการอื@นๆ ในการดําเนินงาน (มาตรการที@ไม่ใช่ GAAP) 
มาตรการทางการเงินเพิ@มเติมเหล่านี)ควรแยกกนัหรือใชเ้ป็นทางเลือกอื@นในการวดัสินทรพัย์สทุธิและฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของเฮงเค็ลตามที@นําเ
สนอตามแม่บทการรายงานทางการเงินที@เกี@ยวขอ้งในงบการเงินรวม บริษัทอื@นๆ 
ที@รายงานหรืออธิบายเกี@ยวกบัมาตรการประสิทธิภาพทางเลือกที@คลา้ยคลึงกนัอาจคํานวณไดแ้ตกต่างกนั 

เอกสารนี)จดัทําขึ)นเพื@อวตัถปุระสงค์ในการใหข้อ้มูลเท่านั)นและไม่ไดมี้วตัถปุระสงค์เพื@อเป็นคําแนะนําในการลงทนุหรือการเสนอขายหรือการชกัชวนใหเ้สนอซื)
อหลกัทรพัย์ใด ๆ  
 


